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 إغالق المدارس و التعلیم المنزلي
 
 
 

 ،واألمھات اآلباءأعزائي 
 

ستثنائیة الجمیع و باألخص أیضا أنتم الحالة اإل ھذهتضع إغالق المدارس.  على األولى سابیعاأللقد مضت 
مخاوفھم و أزماتھم، تدعمونھم في عن  ألبنائكم المسؤول األولكعائلة أمام تحدیات كبیرة. فأنتم تمثلون 

حیاتكم المھنیة و اإللتزامات الخاصة في إلى جانب  العنایة بھمتقومون بالدراسة المنزلیة و إضافة إلى ذلك 
 الجدیدة.ظل الظروف 

 
 

جازة عید الفصح. فانتشار فیروس الكورونا إلألسف لن تستطیع المدارس أن تستأنف الدراسة كالمعتاد بعد 
 أثناء استئناف الدراسة. إلجراءات الصحیة الالزمة كما یجب ضمان اتباع ا ،یجب أن یقاوم

 
 

ستعدادكم للدعم و مساھمتكم و قدرتكم على تحمل إل الجزیل و أتقدم لكم بالشكر، موقفكم الصعبجداً أنا أتفھم 
الحصص المدرسیة أو  تعوضواأدرك أنكم كأولیاء أمور لن  ،الصعبمواكبة طفلكم في ھذا الموقف الدراسي 

من المھم أن توفروا ألبنائكم أمان و سكینة في المنزل و أن تدعموھم ولكن باألحرى لن تحلوا محل المعلمین. 
 اجبات المدرسیة. و تشجعوھم في حل الو

 
 

إلى أن توفر ألبنائكم المناھج الدراسیة المناسبة لكي ال یلحق ھذه الظروف الصعبة  تسعى المدارس في ظل
على المدى الطویل أي ضرر بسبب ھذه األزمة. ولكي ندعمكم أنتم و أبنائكم في  التالمیذو  التلمیذاتبأي من 

ین فیما یخص أي مطالب أخرى فلقد وفرنا لكم موظفأسئلة بخصوص الواجبات الدراسیة أو  وجودحال 
 عالمكم بسبل التواصل ھناك مباشرة.إفي مدرسة ابنكم. و سوف یتم مسئولیین 

 
عالوة بتنفیذ جزء كبیر منھا. بالتأكید المنزل و التي قمتم  فيبعض اقتراحات التعلم بتلخیص  المرفققمنا في 
  (TMBJS)تتوفر لكم على الموقع اإللكتروني لوزارة التربیة و التعلیم و الشباب و الریاضة على ذلك

 و اإلقتراحات لتنظیم التعلیم المنزلي. َشادَاتٌ اإلرلمقاطعة تورینغن مزید من 
 

 
 أبنائھم  رسلونی نالذی األمور أولیاءو اآلباءإلى كل 

 إلى مدرسة في تورینغن



 

2من  2صفحة    

بخصوص إغالق المدارس یمكنكم اإلستعالم  19و كوفید  2-كوف-سارسلألسئلة فیما یخص فیروس كورونا 
 اإلجابات على أسئلة یتم طرحھا كثیرا على الموقع اإللكتروني للوزارة الذي یتم تحدیثھ باستمرار:في 

  
https://bildung.thueringen.de/corona  

 
 
 

 الصحة.كل الخیر وأتمنى لكم و ألابنائكم 
 
 
 
 

 مع فائق اإلحترام
 

 نسیولیا ھید/ 
 
 
 
 

 مرفق
 م في المنزلیللتعلاقتراحات 

https://bildung.thueringen.de/corona
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 مرفق

 

 اقتراحات من أجل التعلم في المنزل

تقع المسؤولیة األساسیة في التعلیم  بشكل أساسي على عاتق المعلمات و المعلمین و یبقى ھذا األمر كذلك أیضاُ 
 أثناء األزمة الراھنة. و تقوم المدرسة بتأمین مواد الدراسة و التدریب المناسبة للتلمیذات والتالمیذ. 

وا وتسّھلوا دراسة طفلكم في المنزل. كما یمكنكم یمكنكم بشكل إضافي من خالل اتباع الخطوات التالیة أن تدعم
 تطبیق تلك المقترحات وفقا لمعطیاتكم األخرى.

 

 قوموا بوضع خطة واضحة ألوقات التعلم و أوقات الفراغ 

ألقوا سویة مع طفلكم و بشكل منتظم  نظرة شاملة حول الواجبات المطلوب إنجازھا من طفلكم و أشملوا  •
 ن قبل المدرسة. الواجبات التي لم تطلب م

سوف تسّھلون على طفلكم إنجاز الواجبات، إذا قمتم سویة معھ بشكل منتظم  بتحدید أي الواجبات التي  •
 یجب إنجازھا و متى یجب إنجازھا، مثالً في خطة زمنیة لألسبوع. 

ت التي تم قوموا إذا كان باإلمكان، بتقسیم واجبات كل یوم إلى أقسام محدودة. التأشیر على أقسام الواجبا •
 انجازھا، یوضح لطفلكم التقدم في انجاز العمل. 

تجنبوا تكلیف النفس أكثر مما في وسعھا، و ذلك عن طریق قیامكم كل مرة بتخصیص فقط فترة زمنیة  •
 15دقیقة (أما األوالد األصغر سناً  30معقولة إلنجاز العمل بشكل مركز دون انقطاع، مثالً حوالي 

 دقیقة) وخصصوا استراحة قصیرة قبل االنتقال إلى المرحلة التالیة من العمل. 
 ، یكون لدى طفلكم وقت فراغ. المحددة للیومل تم إنجاز الواجبات في حا •
اتیحوا لطفلكم إمكانیة القیام بنشاطات بدنیة، كالخروج إلى الھواء الطلق إذ أُمكن. ھناك تطبیقات و  •

 فیدیوھات خاصة باللیاقة البدنیة ممكن أن تُحفّز على القیام بالنشاط الحركي في المنزل. 
بخصوص األمور التي ممكن القیام بھا في أوقات الفراغ (مثل اللعب  كم بجمع أفكارقوموا سویة مع طفل •

 معاً، الطبخ و الخبز معاً، عمل أشغال یدویة). 
 قوموا سویة مع طفلكم بوضع قواعد الستخدام وسائل اإلعالم وحددوا من استخدامھ لوسائل اإلعالم.  •

 

 قوموا بتھیئة مكان الدراسة

 ثابت ألوقات تعلم طفلكم بحیث یكون قدر اإلمكان خالي مما یشتت االنتباه.حاولوا تخصیص مكان  •
 قوموا إذا أمكن بفصل مكان العمل عن مكان اللعب. •
یجب أن یوجد في المكان المخصص للدراسة فقط المواد الضروریة من أجل عمل الواجبات. تجھیز  •

 دراسة.مواد العمل یمكن استخدامھ كاستعداد و تحضیر للوقت المخصص لل
 

 أبدوا اھتمامكم بعمل طفلكم  و ّشجعوا السلوك اإلیجابي لدیھ.

 اسمحوا لطفلكم أن یكون لھ رأي في تخطیط  كیفیة إنجاز واجباتھ المدرسیة و غیر المدرسیة.  •
أظھروا اھتمامكم بمحتوى الواجبات وكیفیة حلھا و تجنبوا بحذر محاولة الوصول إلى أھداف غیر  •

 ت مخصصة للدراسة ال تتناسب مع العمر. واقعیة و تعیین فترا
 شجعوا سلوك التعلم لدى طفلكم بعد كل فترة دراسة واثنوا على نجاحاتھ. •
تحدثوا مع الطفل عن كیفیة مساعدة نفسھ عند وجود صعوبات و قدموا لھ المساعدة لكي یلجأ إلى الھیئة  •

 التدریسیة في حال وجود أسئلة لدیھ. 


